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Vyřizuje: Mgr Vojtěch Cvek
tel.: 585 508 632 " i

fax: 585 508 424
e-mail: v. cvek@kr-olomoucky .Cz'

V Olomouci dne 26 8.2A11
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Zveřejnění dokurner"ltaee o llodgrdcerrí"ýEFýtx žéÍT'!ěr*'''Těžha štěr$<opís$qu v k.u-
l-'|něvotín a pnot!povodňová opatření" podEe zákona č. 10Úi2fis'! sb",
s postlzování vlívů rra Životmí prostředí, ve změnÍ pozdějších předpisů.

Jako příslušný úřad Vám vsouladu s $ 8 odst. 2 zákona č. 10012001 Sb',
o posuZoVání vlivů na Životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů
(zákan o posuZoVání vlivů na Životní prostředí) zasíláme k vyjádření dokumentaci
vlivů záměru ''TěŽba štěrkopísku v k.ú" l_lněvotín a pnotipovodňová opatření'' na
Životní prostředí (dále jen ,,dokumentace")' jejíž zpracování zajistiI oznamovatel podle
$ 6 odst. 5 cit zákona.

Dotčené obce a kna.le (ako dotčené územně samosprávné celky) Žádáme ve
smyslu $ 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o dokumentaci a
o tom, kdy a kde je moŽné do ní nahlíŽet, na úřední desce a nejméně ještě jednír"n
v dotčeném Území obvyklým způsobem (například v mÍstním tisku, rozhlase apod.)
současně S upozorněním, že kaŽdý můŽe zaslat své písemné vyjádření
k dokumentací ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentacj na
Úřední desce olomouckého kraje' Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň,
v souladu s $ 16 odst. 4 cit. zákona, žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace, a to v co nejkratším termínu'

Ve smyslu $ B odst. 2 a 3 cit' zákona dále žádáme dotčegré územní sarnosprávné
celky a dotčené správní úřady (dle rozdělovníku) o zaslání vyjádření
k dokumeniaci příslušnému úřadr: nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace
o dokumentaci. Dokumentace je zveřejněna na internetu na adrese Krajského úřadu
olomouckého kraje http:l/www kr-olonroucky.cz a Ministerstva Živoiního prostředí
http'. I lwww .mzp.czl eia.

|{aŽdý se může vyjádřit k dokuffierrtací příslušnénru Úřadu nejpozději do 3s dnů
od zveřejnění informace o dokuri'lentaei. Dokumentace je uloŽena k nah!édnutí
na Krajskérn úřadě 0lomouckého kraje, Odboru životního prostředí a
zernědě|ství, oddělení integnované preveÍxce, dále na obecníc!_l úřadech
v Hněvotíně, Lritíně a Luběnicích.
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Rczdělovník:

Dotčerre úzernní samospráv*é celky
u Cbec Hněvotín
* obec Lutín
u obec Luběnice
* oiomoucký kraj _ zde

Eotčerré správní úřady
* Krajský úřad olomouckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství - zde

u Magistrát města olomouce, odbor Životního prostředí, Hynaisova 10, olomouc
n Krajská hygienická stanice olomouckého kraje, Vlo|kerova6,779 00 olomouc

" ČtŽp ol, Tovární 41,772 00 olomouc
* obvodní Báňský ťrřad ostrava, Veleslavínská 18,72B 03 ostrava
u Povodí Moravy Brno s.p., Dřevařská 11,6u 75 Brno

Oznamovatel
o Agir, spol. s r.o', Lom Skoupý, 265 55 Petrovice

Zpracovatel d o ke;rnentaee
. Prof. lng' Vladimír Lapčík, CSc', K odře 67l10,700 30 ostrava - Výškovice

Na vědorní
* MŽP ČR, odbor posuzování viivů na Životní prostředí a integrované prevence,

Vršovická 65,110 00 Praha 10

- MŽP ČR, oVSS Vlll, Krapkova 3, 772 00 olomouc
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